
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 18.10.2017 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach

Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Monika Ernestová, Eduard Slávka
Zapisovateľka: Jana Vraždová

Prítomní poslanci: Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Monika Ernestová, poslankyňa OcZ
Eduard Slávka, poslanec OcZ

Neprítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. Benjamín Vasko
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. Benjamín Vasko
Rokovanie OcZ bolo ukončené:19,00 h.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Správa hl. kontrolórky o vykonanej kontroly
6. VZN č. 5/2017 o organizácii miestneho referenda
7. VZN č. 6/2017 o ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi
8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
9. Nadobudnutie nehnuteľnosti s.č. 61
10. Riešenie priestorov na predaj základných potravín
11. Osadenie novej brány na cintoríne
12. Príprava programu – Mikuláš, Vianoce
13. Príprava projektov – areál športoviska
14. Zmena spôsobu zberu plastov a biologicky rozložiteľný odpad
15. Správa audítora za rok 2016
16. Zmena vykurovania na obecnom úrade podľa PD
17. Ustanovenie vedúceho kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol
18. Knižnica – štatút, zriaďovacia listina, knižničný a výpožičný poriadok
18a.Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obecný cintorín Opatovce
18b.Zavedenie nestránkového dňa na obecnom úrade
19. Ukončenie zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. Na základe prezenčnej listiny skonštatovala, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, starostka obce otvorila zasadnutie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Overovatelia zápisnice: Monika Ernestová, Eduard Slávka
3. Schválenie programu zasadnutia – predkladá starostka obce
Predložený program zasadnutia OcZ rozšírený v bode 14 o biologicky rozložiteľný odpad a doplnený
o bod: 18a.Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obecný cintorín
Opatovce, 18b. Zavedenie nestránkového dňa na obecnom úrade, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia – predkladá hlavná kontrolórka obce
Uznesenia prijaté na zasadnutí OcZ 16.08.2017 mali formu berie na vedomie a schvaľuje.
5. Správa hl. kontrolórky o vykonanej kontroly – predkladá hlavná kontrolórka obce
Na základe kontrolnej činnosti som vykonala v termíne 13.10.2017 finančnú kontrolu v povinnej
osobe na Obecnom úrade Opatovce, Opatovce č.73, IČO: 00311901, s cieľom vykonať kontrolu stavu
záväzkov a pohľadávok k 30.09.2017. Na základe kontroly bolo zistené: suma nedoplatkov ku dňu



30.09.2017 predstavuje 8487,05€, z toho sú daň z nehnuteľností 6461,06 €, komunálny odpad
1930,99€,
daň za psa 95€. Na základe kontroly odporúčam vyzvať občanov písomnou formou na úhradu
nedoplatkov, pohľadávky z roku 2014 až 2016 v sumáre presahujúce 200 € vymáhať exkútorom.
Zoznam pohľadávok je priložený k nahliadnutiu ako príloha finančnej kontroly.
6. VZN č. 5/2017 o organizácii miestneho referenda – predkladá starostka obce
Na základe upozornenia prokurátora doručeného na Obecný úrad Opatovce dňa 03.08.2017, po
informácii, že obec Opatovce nemá schválené VZN o organizácii miestneho referenda, v zmysle §29
odsek 1 zákona o prokuratúre navrhuje na najbližšom zastupiteľstve obce prejednať upozornenie
prokurátora a prijať predmetné VZN. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli
obce a na webovej stránke obce. K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne zmeny ani podnety.
7. VZN č. 6/2017 o ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi – predkladá

starostka obce
V zmysle § 21 odsek 1, písm. a), bod 5 okresná prokuratúra preskúmala VZN obce Opatovce č.
4/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Opatovce. Na
základe preskúmania podala protest prokurátora, v ktorom navrhuje časti VZN, ktoré sú v rozpore,
alebo nad rámec zákona č. 137/2010 Z.z a 401/1998 Z.z. zrušiť. Obec na základe upozornenia
prokurátora vypracovala návrh VZN č. 6/2017 o ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými
zdroj, schválením ktorého sa ruší VZN č. 4/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie
ovzdušia na území obce Opatovce. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli
obce a na webovej stránke obce. K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne zmeny ani podnety.
8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – predkladá hlavná kontrolórka obce
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2017 predstavuje 122970€, návrh na 2. zmenu rozpočtu predstavuje
1480€, 2. zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje 124450€.
Finančné operácie – rozpočet na rok 2017 predstavuje 0€, návrh na 2. zmenu rozpočtu predstavuje
20000€, 2. zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje 20000€.
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY spolu predstavujú rozpočet po úprave 144450€.
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2017 predstavuje 108200€, návrh na 2. zmenu rozpočtu predstavuje
2050€, 2. zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje 110250€.
Kapitálové výdavky – rozpočet na rok 2017 predstavuje 1950€, návrh na 2. zmenu rozpočtu
predstavuje 10000€, 2. zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje 11950€.
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2017 predstavuje 11400€, návrh na 2. zmenu rozpočtu
predstavuje 0€, 2. zmena rozpočtu predstavuje 11400€.
VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet po úprave 133600€.
Hospodárenie celkom +10850€.

Vzhľadom k tomu, že obec plánuje zmenu plánovaných výdavkov obce, s cieľom plniť zámery a ciele
obce a odhady príjmov obce, navrhujem schválenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 02/2017.
9. Nadobudnutie vlastníctva nehnuteľnosti .č. 61 – predkladá starostka obce
Na základe kúpnej zmluvy bola nehnuteľnosť s.č. 61 zapísaná na LV Obce Opatovce. Odber el.
energie aj plynu bol zrušený (demontáž meracích prístrojov) vzhľadom na stále poplatky, odber vody
bol prepísaný na obec Opatovce (nie je stály poplatok a pri zrušení sa prípojka likviduje až po hlavné
potrubie, čo je finančne náročné a pri obnove by to bolo treba opätovne realizovať). Pri vybavovaní
stavebného povolenia na Hasičskú zbrojnicu prestavbou objektu, bude zrealizované pripojenie
elektrickej energie novou prípojkou v zemi a taktiež bude zrealizované napojenie na plyn podľa
vypracovanej projektovej dokumentácie.
10. Riešenie priestorov na predaj základných potravín – predkladá starostka obce
Vzhľadom na to, že v trenčianskom kraji nie je k dispozícii žiadna pojazdná predajňa základných
potravín, ktorou by bolo možné riešiť zásobovanie základnými potravinami občanov našej obce a obec
nemá k dispozícii priestory na zriadenie predajne (Ing. Opačitá nechce prenajať priestory po bývalej
predajni potravín) a predaj základných potravín v kultúrnom dome považujeme za dočasné riešenie,
preverili sme možnosť vytvorenia predajného priestoru formou osadenia zatepleného dreveného
stánku na pozemku parc. Reg „E č. 601/11 za hasičskou zbrojnicou. Celkové náklady predstavujú
(podľa cenovej ponuky) cca 6800 €.



Ing. Richard Bulko – preveriť možnosť vytvorenia priestoru na predaj základných potravín pri
kultúrnom dome obostavaním oceľovej konštrukcie, ktorá teraz tvorí zastrešenú terasu pre
pohostinstvo. Osloviť prevádzkovateľa pohostinstva s ponukou, aby zabezpečoval aj predaj
základných potravín.
Eduard Slávka – do týždňa vypracuje cenovú kalkuláciu na takúto úpravu priestoru.
11. Osadenie novej brány na cintoríne – predkladá starostka obce
V zmysle schváleného plánu stavebných prác na rok 2017 a finančného krytia z rozpočtu obce, bolo
zrealizované osadenie novej brány na cintoríne v celkovej hodnote 740 €. V prípade finančného krytia
v rozpočte obce na rok 2018, by sa zrealizovala výmena oplotenia v prednej časti cintorína,
nadväzujúceho na bránu, s osadením informačnej tabule v oplotení.
12. Príprava programu – Mikuláš, Vianoce – predkladá starostka obce
Mikuláš – tradične sa bude konať v predvečer 5.12.2017 v obecnom parku rozožatím vianočného
stromčeka a príchodom Mikuláša.
Vianočné nálady – 10.12.2017 v Kultúrnom dome v Opatovciach, účinkujúci Spevácky súbor
Opatovčan – koledy, skupina DEVITKA – koncert adventných a vianočných piesní, vystúpenie detí
z Materskej školy Veľké Bierovce, ľudovoumelecké výrobky s tematikou Vianoc, punč, koláče.
13. Príprava projektov – areál športoviska – predkladá starostka obce
Príprava projektov pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie „ Oddychová zóna pri Ihrisku
Opatovce“, pozostávajúcich z objektov: Kiosk – výdaj občerstvenia s kuchynkou, sklad inventáru, WC
Ž/M, zastrešené pódium, zastrešenie tanečnej plochy a spevnenej plochy okolo, prívod NN, vodovod,
kanalizácia. Obec dá vypracovať cenové ponuky na uvedenú projektovú dokumentáciu a pri
zostavovaní rozpočtu na rok 2018 bude hľadať finančné krytie týchto nákladov. V prípade, že sa
v rozpočte nenájdu financie, bude obec hľadať možnosti získania dotácie na vypracovanie projektov.
14. Zmena spôsobu zberu plastov a biologicky rozložiteľný odpad – predkladá starostka obce
Pri separovaní plastov dochádza často k preplneniu kontajnerov a stále sa opakuje, že občania ukladajú
plasty vedľa kontajnerov a tak dochádza k znečisťovaniu ich okolia. Často k preplneniu dochádza
z dôvodu, že občan napríklad vhodí do kontajnera celú plastovú stoličku, alebo iný rozmerný odpad
a tak sa potom do kontajnera nedá umiestniť dostatočný objem plastového odpadu. Taktiež občania
málokedy plastové fľaše postláčajú a tým zväčšujú objem umiestneného plastového odpadu
v kontajnery. Oslovila som Marius Padersen, a.s. či je možné zmeniť zber plastov z kontajnerového
systému na vrecový, aké kroky by bolo treba urobiť a čo je podľa nich výhodnejšie (Keby mali
občania dávať plastový odpad do vriec, snažili by sa viac ho stlačiť?). Odpoveď: Toto treba riešiť
priamo s OZV teda vo vašom prípade s NATURPACKom. Výhodnejšie je to pre občanov, teda
pohodlnejšie, pre OZV je to drahší systém zberu/triedenia. Každopádne rozhodnúť musí OZV či áno,
alebo nie. Z našej strany vypracujeme CP pre zabezpečenie zberu plastov z vriec a pokiaľ OZV
schváli zariadime všetko potrebné. /k stláčaniu plastov, osobne a zo skúseností, ktoré mám, nedonútite

ľudí stláčať plasty ani keď ich budú dávať do vriec - česť výnimkám/.

Opätovne som požiadala o vypracovanie cenovej ponuky na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
na rok 2018 (marec – november), t.j. 9 mesiacov, čo predstavuje 20 vývozov, počet nádob 160. Cena
za vývoz nádob za mesiac je 591,36 €, za 9 mesiacov 5322,24 €. Cena za zhodnotenie odpadu na
kompostárni, podľa predpokladanej tonáže, je 2809,25 € z 9 mesiacov. Celkové náklady za 9
mesiacov predstavujú 8131,49 €. Pri prepočte poplatku na obyvateľa to znamená navýšenie na
obyvateľa a rok (pri počte obyvateľov 420, pritom nie sú tu zahrnuté úľavy o ktoré obyvatelia
zažiadajú) o 19,36 €, takže celkový poplatok na obyvateľa a rok by bol vo výške 39,50 €. Vzhľadom
na túto skutočnosť navrhujem riešiť biologicky rozložiteľný odpad formou kompostovania vo
vlastných kompostoviskách podložené čestným vyhlásením. Čestné vyhlásenia od občanov zabezpečia
poslanci OcZ. Aj tento rok padala obec žiadosť o finančný príspevok na zabezpečenie kompostérov
pre občanov obce.
15. Správa audítora za rok 2016 – predkladá starostka obce
V mesiaci október 2017 bol vykonaný audiť účtovnej závierky obce Opatovce za rok 2016. Audit
vykonala spoločnosť SPOLAUDIT s.r.o. Považská Bystrica. Na základe overenia dodržiavania
povinností podľa požiadaviek o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu
v znení neskorších predpisov auditor konštatoval, že obec Opatovce konala v súlade s požiadavkami
zákona o rozpočtových pravidlách.



16. Zmena vykurovania na obecnom úrade podľa PD – predkladá starostka obce
Vzhľadom na havárijný stav vykurovania v budove obecného úradu plynovými kachľami Gamat (aj
napriek každoročnej údržbe uvedených kachieľ dochádza pri nižšom stupni nastavenia kúrenia k úniku
plynu), navrhujem, aby sa zrealizovala zmena vykurovania podľa vypracovaného projektu. Obec
žiadala v roku 2016 aj 2017 na túto zmenu nenávratný finančný príspevok z Ministerstva financií SR
v súlade s Výnosom MF SR č. 26825/2005-441, ale ani jeden rok sa nám nepodarilo finančný
príspevok získať. Na základe predložených cenových ponúk bol vybraný dodávateľ TRIPO Hudek
Miroslav s cenovou ponukou 6143,50 €.
17. Ustanovenie vedúceho kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych

kontrol – predkladá starostka obce
Jednou z povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi je vykonávať preventívne protipožiarne
kontroly. Obec môže ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na
plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Preventivár vykoná zaškolenie členov kontrolných
skupín z členov DHZ Opatovce. Obec uznesením OcZ ustanoví vedúceho kontrolnej skupiny. Na
základe konzultácie a dohovoru navrhujem ustanovenie preventivára obce Opatovce Miroslava
Ďuráčiho a vedúceho kontrolnej skupiny Rodovana Forgáča, členovia kontrolnej skupiny budú z radov
DHZ, ktorí absolvovali školenie
18. Knižnica – štatút, zriaďovacia listina, knižničný a výpožičný poriadok
Na základe metodickej návštevy Obecnej knižnice Opatovce pracovníčkami Verejnej knižnice
M.Rešetku v Trenčíne, v zmysle nového knižničného zákona odporučili aktualizovať štatút, alebo
zriaďovaciu listiny knižnice a knižničný a výpožičný poriadok. Na základe nimi predložených vzorov
sme tieto dokumenty aktualizovali a predkladáme ich na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
18a.Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obecný cintorín Opatovce

Vzhľadom na to, že sa vyskytli požiadavky na hrobové miesto na uloženie urny, obec vyhradila na
miestnom cintoríne plochu, kde sa vytvoria takéto hrobové miesta. Dodatkom č. 1 k VZN č. 2/2016
Prevádzkový poriadok pohrebiska „Obecný cintorín Opatovce“ v časti Cenník služieb poskytovaných
prevádzkovateľom Obecného cintorína Opatovce sa doplní nájom hrobového miesta na uloženie urny
10 €/10 rokov. Dodatok bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke
obce, neboli uplatnené žiadne zmeny ani podnety.
18b.Zavedenie nestránkového dňa na obecnom úrade
Vzhľadom na množstvo administratívnej práce, ktorá neustále narastá, navrhujem utorok vyhradiť ako
nestránkový deň. Uľahčí to prácu pri činnosti, ktorá prerušením, keď príde stránka, sa musí začať
vykonávať od začiatku. Taktiež to odstráni prípadné chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť pri prerušení
práce.
19. Ukončenie zasadnutia

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

V Opatovciach, dňa 18.10.2017

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Monika Ernestová .....................................

Eduard Slávka ............................................



UZNESENIE

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 18.10.2017 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 41/2017

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

upozornenia prokurátora doručeného na Obecný úrad Opatovce dňa 03.08.2017, Pd 179/17/3309-3,
týkajúce sa VZN o organizácii miestneho referenda
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

VZN č. 5/2017 o organizácii miestneho referenda
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

protest prokurátora doručeného na Obecný úrad Opatovce dňa 17.08.2017, Pd 215/17/3309-3,
týkajúce sa VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Opatovce
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 44/2017

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

VZN č. 6/2017 o ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 45/2017

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 v zmysle ustanovenia §14 ods.2, písm. a), b)zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 46/2017

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o objekte s.č. 61
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 47/2017

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o osadení brány na cintoríne v zmysle schváleného plánu stavebných prác na rok 2017
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a

vstúpiť do rokovania s OZV – NATURPACK, a.s. o možnosti zmeny systému separovaného zberu
plastov z kontajnerového na vrecový
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0



Uznesenie č. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

realizáciu projektu „Zmena vykurovania Obecného úradu, Opatovce. č.73“ z rezervného fondu obce
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č.51 /2017

Obecné zastupiteľstvo
u s t a n o v u j e

preventivára požiarnej ochrana obce – Miroslav Ďuráči, Soblahov 448
vedúceho kontrolnej skupiny – Radovan Forgáč, Opatovce 120
členov kontrolnej skupiny – členovia DHZ, ktorí absolvovali školenie na vykonávanie protipožiarnych
preventívnych kontrol
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 52/2017

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Zriaďovaciu listinu Obecnej knižnice Opatovce
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Opatovce
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Dodatkom č. 1 k VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska „Obecný cintorín
Opatovce“ v časti Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom Obecného cintorína Opatovce,
doplnenie nájmu hrobového miesta na uloženie urny 10 €/10 rokov.
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 55/2017
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

vyhradenie utorku, ako nestránkového dňa na Obecnom úrade v Opatovciach
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 18.10.2017

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Monika Ernestová .....................................

Eduard Slávka ......................................


